Memo
Aan:
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Leden DAGO, deelnemers SPG
Bestuur DAGO, bestuur SPG
Contributiestructuur en -tabel Geothermie Nederland

Inleiding
Geothermie Nederland hanteert met ingang van 1 januari 2021 een nieuwe contributiestructuur. Dit
is noodzakelijk om de ambities van de vereniging waar te maken. De contributiestructuur zal van tijd
tot tijd heroverwogen worden en mee ontwikkelen met de praktijk. De basis hierbij is ‘kosten maken,
kosten drage’. Dit leidt ertoe dat operators, warmtebedrijven en EBN de hoogste bijdrage gaan
leveren. Andere leden vragen we een bijdrage die vooral gerelateerd is aan de omzet in de
aardwarmte en de bedrijfsgrootte, vergelijkbaar met de huidige structuur bij SPG.

1. Uitgangspunten
Voor de contributiestructuur zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1) Een operator betaalt voor elk doublet waarin hij deelneemt. Eventuele project -BV’s kunnen
ook lid worden. (dan wordt er twee maal contributie betaald.)
2) Een portfolio-operator heeft (groot) belang bij een uitgebreidere dienstverlening, met name
ten aanzien van communicatie en stakeholdermanagement.
3) Non-operating aandeelhouders van een project kunnen ook lid worden. Zij betalen dan de
‘basiscontributie non-operating’, tenzij zij voldoen aan een van de criteria om in een andere,
hogere, categorie te vallen.
4) De basiscontributie ‘non-operating’ geldt onder meer ook voor verzekeraars,
financiers/banken en financiële adviseurs.
5) Grote deelnemers en instellingen (geothermie-gerelateerde omzet in Nederland van ≥ €
600.000 of ≥ € 2.000.000) worden geacht een hogere bijdrage dan de basiscontributie te
kunnen betalen.
6) Een brede deelname van partijen is van belang. Voor bedrijven met een geringe omzet in de
aardwarmte vragen we daarom ook een relatief geringe bijdrage.
• Als een bedrijf kan aantonen dat zij in geothermie-gerelateerde activiteiten in
Nederland een omzet heeft van minder dan € 200.000 komt het in aanmerking voor
een halvering van het contributiebedrag.
• Voor éénmanszaken geldt een nog lager tarief.
7) Warmtebedrijven hebben een groot belang bij verdere uitbreiding van de geothermie en het
is daarom te rechtvaardigen dat zij een speciale (hogere) bijdrage betalen.
8) Overheidspartijen die beleid maken en/of vergunningen afgeven kunnen ‘geassocieerde’
worden1. Zij betalen de ‘basiscontributie non-operating’. (Geassocieerden kunnen
deelnemen aan werkgroepen et cetera maar hebben geen stemrecht in de
ledenvergadering.)
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Geassocieerden kunnen deelnemen aan werkgroepen et cetera maar hebben geen stemrecht in de
ledenvergadering.

2. Contributieoverzicht
Geothermie Nederland gaat uit van de volgende contributie: (jaarbedragen, in euro, excl BTW)
1) Portfolio-operator
• Basis 25.000 euro
• Toeslag 10.900 euro per werkend doublet (het bedrag dat partijen nu betalen voor DAGO
en SPG samen)
• Toeslag 5.000 euro per doublet in Ontwikkeling/ Opsporingsvergunning2
• Totaal max 100.000 euro.
2) Single well operator
• Bedrag per werkend doublet/ doublet in ontwikkeling 10.900 euro.
3) Warmtebedrijven
• Bijdrage middel en groot 20.000 euro
• Bijdrage klein <5.000 klanten afhankelijk van omvang
4) Grote bedrijven en instellingen (≥ € 2.000.000 omzet)
• Bijdrage 7.500 euro.
5) Middelgrote bedrijven en instellingen (≥ € 600.000 tot € 2.000.000 omzet)
• Bijdrage 3.600 euro.
6) Basiscontributie non-operating (en kennispartners)
• Bijdrage 2.000 euro.
7) Kleine bedrijven (≤ € 200.000 omzet)
• Bijdrage 900 euro.
8) Éénmanszaak
• Bijdrage 450 euro.
Toelichting
De basiscontributie is € 2.000. Dit betekent dat ieder lid in principe in deze categorie wordt
ingedeeld, tenzij
• De onderneming operator is of
• is voldaan aan criteria voor vermindering van contributie of
• de onderneming zodanig in omvang is dat een hogere contributie gerechtvaardigd is.
De basiscontributie geldt ook voor verzekeraars, financiers/banken en financiële adviseurs.
Als een bedrijf kan aantonen dat het in geothermie-gerelateerde activiteiten in Nederland een omzet
heeft van minder dan € 200.000/jaar komt het in aanmerking voor een halvering van het
contributiebedrag. Eénmanszaken kunnen lid worden voor € 450 per jaar.
Bij ingang van het lidmaatschap gedurende een lopend kalenderjaar bedraagt de contributie het
evenredig deel over het aantal resterende maanden van het kalenderjaar.
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Deze definitie is van belang zolang partijen niet de maximale 100k euro betalen. Een opsporingsvergunning is
in ieder geval een extra project. Binnen een grote opsporingsvergunning kan bijvoorbeeld ook een
warmtenetproject en een tuindersproject parallel spelen. Dat zijn dan twee projecten. Als men een extra
opsporingsvergunning heeft omdat het winningsgebied net niet in de oude vergunning valt, dan telt dat voor
één. Voorgesteld wordt met deze toevoeging dit in onderling overleg jaarlijks te bepalen. Het bestuur beslist
daarbij uiteindelijk.

